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VI. BASHKËPUNIMI MULTISEKTORIAL 

 

Neni 59 
Bashkëpunimi multisektorial i institucioneve 

kompetente dhe shoqatave nga nenet 5 dhe 6 të këtij ligji 
përcaktohet me Protokoll për bashkëpunim të ndërsjellë. 

Protokolli nga paragrafi 1 i këtij neni miratohet nga 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. 

 
Neni 60 

Njësitë e vetëqeverisjes lokale me institucionet dhe 
shoqatat, të cilat punojnë në fushën e dhunës në familje, 
përpilojnë protokoll për bashkëpunim të ndërsjellë për 
ndërmarrje të masave për parandalim, pengim dhe mbrotje 
nga dhuna në familje në bashkësinë lokale.  

 
VII. MBIKËQYRJE MBI ZBATIMIN E KËTIJ LIGJI 

 
Neni 61 

Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave nga nenet 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dhe 28 të këtij ligji dhe 
akteve nënligjore të miratuara në bazë të neneve 41 dhe 52 
paragrafi 3 të këtij ligji, kryen Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale.   

Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave nga nenet 29 
dhe 30 të këtij ligji dhe akteve nënligjore të miratuara në 
bazë të neneve 29 paragrafi 6 dhe 52 paragrafi 1 të këtij 
ligji, kryen Ministria e Punëve të Brendshme.  

 Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave nga neni 31 i 
këtij ligji dhe akteve nënligjore të miratuara në bazë të 
nenit 52 paragrafi 2 këtij ligji, kryen Ministria e 
Shëndetësisë. 

   
VIII. DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE 

 

Neni 62 
Gjobë në shumë prej 2 500 deri në 5 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet kryerësit të dhunës 
në familje, i cili nuk do ta respektojë ose do ta shkelë 
masën për mbrotje të shqiptuar përkohësisht – largim të 
kryerësit nga shtëpia dhe ndalim për t’iu afruar shtëpisë 
nga neni 34 i këtij ligji dhe masën/at për mbrotje të 
shqiptuara përkohësisht nga neni 35 i këtij ligji. 

Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik i cili nuk do të veprojë në pajtim me nenet 
13, 19 paragrafi 1, 21, 28 paragrafi 3 dhe 31 të këtij ligji.  

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personit përgjegjës zyrtar dhe personit udhëheqës i cili nuk 
do të veprojë në pajtim me nenin 13 të këtij ligji. 

Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit zyrtar dhe personit udhëheqës në qendrën për punë 
sociale i cili nuk do të veprojë në pajtim me afatin e 
paraparë në nenin 19 paragrafi 1 të këtij ligji. 

Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit zyrtar përgjegjës dhe personit udhëheqës në 
institucion i cili nuk do të veprojë në pajtim me afatin e 
paraparë në nenet 21, 28 paragrafët 2 dhe 3 dhe 31 të këtij 
ligji. 

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
qytetarit i cili nuk do të veprojë në pajtim me nenin 12 të 
këtij ligji. 

Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në 
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet shoqatës për 
mosrespektim të afatit të caktuar në nenin 32 paragrafi 2 të 
këtij ligji. 

Neni 63 
Organ kompetent për mbajtje të procedurës për 

kundërvajtje dhe shqiptim të sanksioneve për kundërvajtje 
nga neni 62 të këtij ligji është gjykata kompetente. 

 
Neni 64 

Para parashtrimit të kërkesës për procedurë për 
kundërvajtje, për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj, 
Ministria mban procedurë për barazim, në pajtim me Ligjin 
për kundërvajtje. 

 
IX. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 
Neni 65 

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të 
miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji. 

 
Neni 66 

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen titulli i 
kapitullit "VI-a dhuna në familje” dhe nenet  94-b, 94-v, 
94-g, 94-d, 94-gj, 94-e, 94-zh, 94-x, 94-i, 94-j, titulli i 
kapitullit “V-a Procedura për shqiptim të masës së 
përkohshme për mbrojtje nga dhuna në familje” dhe nenet 
279-a, 279-b, 279-v, 279-g, 279-d, 279-gj, 279-e dhe 279-
zh të Ligjit për familje (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 
84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12 dhe 38/14). 

 
Neni 67 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do 
të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2015. 

__________ 

4271. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за трговските друштва, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 15 септември 2014 година. 
 
      Бр. 07- 3479/1                         Претседател 

15 септември 2014 година     на Република Македонија,                       
         Скопје                           д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

           
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

   
Член 1 

Во Законот за трговските друштва (“Службен вес-
ник на Република Македонија” брoj 28/2004, 84/2005, 
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 
119/13, 120/13, 187/13,  38/14  и  41/14 ),  во  членот  
215 по ставот (1)  се додава нов  став (2), кој гласи:   
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„ (2) Собирот на содружници во случај кога Влада-
та на Република Македонија е единствен содружник  
во друштвото со ограничена одговорност покрај рабо-
тите од став (2) на овој член  дава согласност  на  актот 
за утврдување на висината на бодот за пресметување 
на платите на вработените во друштвото  со ограниче-
на одговорност . “ 

Ставовите (2) и (3)  стануваат ставови (3) и (4).  
 

Член 2 
Во  членот 383 по ставот (1)  се додава нов  став (2), 

кој гласи:   
„ (2) Собранието во случај кога Владата на Репуб-

лика Македонија е основач  на друштвото , покрај пра-
шањата од став (1) на овој член   дава согласност  на 
актот за утврдување на висината на бодот за пресмету-
вање  на платите на вработените во  акционерското 
друштво . “ 

Ставовите  (2), (3)  и (4)  станувааат ставови  (3), (4) 
и (5) .  

 
Член 3 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да  утврди  пре-
чистен  текст на Законот за  трговските  друштва. 

 
Член  4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник  на  Република  Ма-
кедонија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SHOQËRI TREGTARE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për shoqëri tregtare (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër  28/2004, 84/2005, 
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 
119/13, 120/13, 187/13, 38/14 dhe 41/14), në nenin 215 
pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:  

"(2) Tubimi i bashkëpronarëve, në rast kur Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë është bashkëpronar i vetëm në 
shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar, krahas punëve nga 
paragrafi (2) i këtij neni jep pëlqim për aktin për përcaktim 
të lartësisë së pikës për përllogaritje të rrogave të të 
punësuarve në shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar.” 

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4).    
       

Neni 2 
Në nenin 383 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 

si vijon: 
“(2) Kuvendi, në rast kur Qeveria e Republikës së 

Maqedonisë është themelues i shoqërisë, krahas çështjeve 
nga paragrafi (1) i këtij neni jep pëlqim për aktin për 
përcaktim të lartësisë së pikës për përllogaritje të rrogave të 
të punësuarve në shoqërinë aksionare." 

Paragrafët (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (3), (4) dhe 
(5).    

  
Neni 3 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për shoqëri tregtare.  

                                                                
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

4272. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ВОЗИЛА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за возила, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 15 септември 2014 година. 

 
     Бр. 07-3481/1                          Претседател 

15 септември 2014 година     на Република Македонија,                       
         Скопје                           д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

           
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА 
 

Член 1 
Во Законот за возила („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 140/2008,  53/11,  123/12, 70/13 
и 165/13), во членoт 21 во став (1) зборовите: „регис-
тарот на податоци на возила“ се заменуваат со зборо-
вите: „регистарот на типски и единечно одобрени вози-
ла, системи, составни делови и самостојни технички 
единици и опрема за возила на Бирото за метрологија.“ 

 
Член 2 

Во членот 65 во став (2) по алинејата 2 се додава 
нова алинеја 3 која гласи: 

„- на дневна основа не ги внесува сите податоци во 
електронскиот софтвер пропишан во член 73-а на овој 
закон,“ 

 
Член 3 

По членот 73 се додава нов поднаслов и три нови 
члена 73-а, 73-б и 73-в кои гласат: 

 
„Регистар на возила кои поминале технички преглед и 
за следење на уплати и надоместоци кои се уплаќаат 

при  технички преглед 
 

Член 73-а 
(1) Министерството за транспорт и врски преку 

електронски софтвер води регистар на возилата кои по-
минале технички преглед и за следење на уплати и на-
доместоци кои се уплаќаат при технички преглед, кој 
содржи податоци од евиденцијата на овластените прав-
ни лица за технички преглед за: 

- возила кои поминале технички преглед, 
- личниот картон на секое возило  одделно, 
- уплати и надоместоци кои се уплаќаат при тех-

нички преглед и  
- други податоци кои се однесуваат на евиденција 

на возилата и следење на уплатите и надоместоците. 


